PATVIRTINTA
Pasvalio specialiosios mokyklos
direktoriaus 2018 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. V-127

RESPUBLIKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ
KŪRYBINIO KONKURSO „MANO PASAKOS HEROJUS“
NUOSTATAI
„Pirštai – mūsų didieji pagalbininkai, jie mūsų sugalvotų darbų vykdytojai. Jie gali būti puikūs
artistai, mūsų vaikų mokytojai ir netgi gydytojai“ (aut. Irena Steišūnienė).

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkursas „Mano pasakos herojus“ skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo (si)
poreikių.
2. Konkursą organizuoja Pasvalio specialiosios mokyklos vyr. mokytoja Rasa Gailiūnienė ir vyr.
logopedė Sandra Maračinskienė.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – skatinti Advento laikotarpiu skaityti pasakas, kartu su mokiniais kurti pirštukinį
pasakos herojų.
4. Uždaviniai:
4.1. Skatinti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, gaminant pirštukinę lėlę.
4.2. Norą skaityti ir klausytis pasakų.
4.3. Surengti pirštukinių lėlių parodą Pasvalio specialiojoje mokykloje.
4.4. Skatinti asmeninę raišką per kolegialų mokymąsi.
III. KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.
6. Pirštukinę lėlytę vaikams pagaminti padeda auklėtojai, mokytojai, švietimo pagalbos mokiniui
specialistai.
IV. REIKALAVIMAI DARBAMS
7. Darbelis – pirštukinė lėlė (pasakos herojus) gali būti sukurtas įvairiomis priemonėmis, įvairia
technika, iš įvairios medžiagos.
8. Prie pateikto darbo turi būti autoriaus kortelė (priedas Nr.1).
V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

9. Dalyvių registracija būtina iki 2018 m. lapkričio 23 d. Dalyviai registruojasi el. paštu
dambrasa@gmail.com užpildydami dalyvio anketą (priedas Nr. 2).
10. Darbus pristatyti iki 2018 m. gruodžio 7 d. adresu: Pasvalio specialioji mokykla, P. Vileišio
8, Pasvalys, LT-39145 (registruotu laišku).
11. Darbai bus eksponuojami Pasvalio specialiojoje mokykloje ir virtualioje parodoje mokyklos
svetainėje https://www.pasvaliospec.lt/ ir Facebook paskyroje Pasvalio Specialioji Mokykla.
12. Darbai po konkurso nebus grąžinami.
VI. APDOVANOJIMAS
13. Šiame konkurse dalyvavusiems mokiniams bus įteiktos padėkos, o pedagogams – Pasvalio r.
sav. Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus pažymos.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Papildoma informacija teikiama telefonu 8-611-29199 ir el. paštu dambrasa@gmail.com, po
14 val.

____________________________

PRIEDAS Nr. 1

5 cm
2 cm

Ugdytinio(-ių) vardas(-ai), pavardė(-ės), klasė(-ės) (Times New Roman 12
šriftas, paryškintas. Centrinė lygiuotė).

Pilnas įstaigos pavadinimas, pedagogo vardas, pavardė ( Times New Roman
12 šriftas. Centrinė lygiuotė).

PRIEDAS Nr. 2
RESPUBLIKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ UGDYTINIŲ
KŪRYBINIO KONKURSO „MANO PASAKOS HEROJUS“
DALYVIO ANKETA

Dalyvio vardas, pavardė, klasė
(grupė)
Pirštukinės lėlytės pavadinimas
Ugdymo įstaiga
Pedagogo vardas, pavardė,
kvalifikacija
Pedagogo el. paštas ir telefono nr.

